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ায়খ াঅব্দরু াকিভ াান 

জন্মাঃ ১৩৭৯ কজকয, কভয 

াঅল্লা তাাঅরা তায াঈয ননয়াভত ফলষণ িরুন, কতকন ত্তরযয দি নথরি 

ারাকপ ভানারজয ারথ নররে কিররন। 

কতকন কভকয ভাারয়খরদয এিকি জাভাাঅরতয িারি াআরভ াজষন িরযকিররন। 

ন ভয় তাাঁয দয ভূরয গুরুত্বূণষ কির ভাারয়রর াইভান ও াআ’নতিাদ 

ম্পকিষত দযগুররা। 

এফযাারয াকধিাাং দয কতকন মায িারি কনরয়কিররন, কতকন ররন ায়খ 

ভুাম্মাদ াঅভয াআকরয়া। ায়খ যাঃ ১৪০০ কজকযরত াযারভয দুর্ষিনায় কনত 

ন। কতকন াঈরাভারদয এিকি জাভাাঅরতয িারি াক্ষরয াক্ষরয ও েবীযবারফ 

াআররভ াঈুর, কপি ও াআররভ াকদ করখন। াকধিন্তু কতকন াঅর াঅজারযয 

ায়খরদয িারিও দয কনরয়রিন, কফরলত মাযা ারাকপ ধাযায ায়খ। ায়খ 

কভরয কপযাাঈকন ানফযফস্থায কফরুরে কজারদ ভজুাকদরদয ারথ যীি 

রয়কিররন। এভনকি ১৪০০ কজকযরত তাগুত াঅনওয়ায াদারতয কনত 

ওয়ায য তাাঁরি ফকি িযা য়। 

ভুক্ত ওয়ায য ায়খ াঅর াঅজায কফশ্বকফদযাররয় িভষযত াঈরাভারদয িারি 

াআরভ াজষরন ব্রতী ন। াঅর াঅজায কফশ্বকফদযাররয়য এিারেকভি ড়ারানা 

নল িযায য কতকন িৃকল কফদযাররয় “কযচারনা ারে” দয ননন। 

ায়খ জাকজযা ও াআরয়রভরন পয িরযরিন। নখারনয াঈরাভারদয াচমষ গ্রণ 

িরযরিন। তারদয িারি কফকবন্ন কিতাফ ও ভাারয়র াধযয়ন িরযরিন। াতাঃয 

াআরভ াজষন ম্পন্ন িরয জাকজযা নথরি পরয নফয রয়রিন, নমরতু নখারন 

তাাঁয াফস্থান িযায ম্ভফ কির না। 
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ায়খ ১৪০৬ কজকযরত াঅপোকনস্তারনয কজারদ যীি ওয়ায জনয 

কজযরতয াঅে মষন্ত াআরভ াজষন, িখরনা িখরনা কক্ষা প্রদান ও খতীরফয এয 

িারজ করপ্ত কিররন। 

ায়খ াঅপোকনস্তারন ভুজাকদরদয ভারে যাই াআরভ প্রচারযয িারজ যীি 

রয়কিররন, কতকন এিাকধি কযয়া নিারষ যীি রয়রিন, নমগুররারি কজাদ 

ও ভুজাকদরদয নখদভত ও তাাঁরদযরি নমােয িযায জনয ানুকিত িযা রয়কির। 

কফরলত কনতযনতুন কপিরয াাাক “াঅিাভুর াইভান ওয়া িুপয” াংক্রান্ত 

ভাারয়ররয নক্ষরে। এাআ প্রকক্ষণগুররারত াাংগ্রণিাযী ারনরিয নথরিাআ 

কতকন াঈিৃত রয়কিররন। াঈদাযনত ায়খ াঅব্দুল্লা াঅজ্জাভ যাঃ, ায়খ 

াঅব্দুর িারদয কফন াঅব্দুর াঅকজজ যাঃ, এফাং এাআ প্রকক্ষণগুররা ারনি দীর্ষ 

ত। ায়খ ১৪১২ কজকযরত িাফুররয প্রথভ কফজরয়য য াঅপোন 

ভুজাকদরদয াংেঠনগুররায ভারে কজারদয াধাঃতরনয য ১৪১৩ কজকযরত 

াআরয়রভরন কজযত িযায য নখারনয াকযফাকযি যাই নিন্দ্রগুররা/ 

ভাদযাাগুররারত এবারফাআ কক্ষা দান িরযরিন। 

াতাঃয কফকবন্ন যাষ্ট্র াকতক্রভ িরয কতকন ১৪১৬ কজকযরত তাররফান ারনয 

শুরুরত াঅপোকনস্তারন কপরয াঅরন। এফাং কজাদ ও দাওয়া’য িারজ তাাঁয 

বাাআরদয ারথ াাংগ্রণিাযী, ফক্তৃতা দানিাযী ও প্রকক্ষি নান। 

াফররল াঅরভকযিা াআভাযরত াআরাভীয াঈয ক্রুরে াভরা চারায়। 

াআভাযরত াআরাভীয তরনয য াাআখ তাাঁয ভুজাকদ ও ভুাকজয বাাআরদয ারথ 

াঅপোকনস্তারনয াাকড় াঞ্চরর চরর মান, এফাং াঅল্লা তাাঅরায দয়া ও 

িরুণায় াঅল্লা তাাঅরায িারি িফুররয াঅা িরয ও াাদারতয ভৃতুয িাভনা 

িরয ভুজাকদরদয ারথ যরয়রিন। 


